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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 145 од Законот за странците („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/06, 66/07 и 117/08), министерот за внатрешни работи донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СТРАНЦИTE 
 

Член 1 
Во Правилникот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/08), 

во член 1 став 1 во алинејата 2 по зборовите: „штембилот на решението за протерување“, 
се додаваат зборовите: „решението за привремено задржување на странец во Прифатниот 
центар на Министерството за внатрешни работи;“. 

 
Член 2 

Во член 8 став 2 во алинејата 2 сврзникот „или“ се заменува со запирка, а по зборовите: 
„конзуларна лична карта“ се додаваат зборовите: „или специјална лична карта“. 

Во алинејата 3 сврзникот „и“ се заменува со знакот „точка и запирка“. 
Во алинејата 4 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 5, која 

гласи: 
„- странец кој е државјанин на земја членка на Европската унија и потписничка на 

Шенгенскиот договор кој согласно закон може да влезе во Република Македонија и со 
важечка лична карта.“ 

 
Член 3 

Во членот 15 бројот „2“ се заменува со бројот „3“. 
 

Член 4 
По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи: 
 

„Член 65-а 
Во случаи утврдени со закон од страна на Министерството за внатрешни работи се 

донесува решение за привремено задржување на странец во Прифатниот центар на 
Министерството за внатрешни работи. 

Образецот на решението за привремено задржување на странец во Прифатен центар 
на Министерството за внатрешни работи e изработен од хартија во бела боја, со 
димензии 21 х 30 цм и содржи две нумерирани страници (Образец бр.13-а). 

Во горниот среден дел на првата нумерирана страница од Образецот на решението 
за привремено задржување на странец во Прифатниот центар на Министерството за 
внатрешни работи, отпечетен е грбот на Република Македонија, под кој има натпис 
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ“, под нив се внесуваат податоци за организационата единица; бројот; 
местото и датумот, под нив отпечатен е правниот основ за донесување на ова 
решение, под него отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО ПРИФАТЕН ЦЕНТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, под него се внесуваат податоци за лицето кое 
привремено се задржува: презиме; име; име и презиме на родителите; дата и место на 
раѓање; пол; државјанство; вид и број на документот за идентификација, место и 
датум на издавање на документот за идентификација и рок на важност на документот 
за идентификација. 
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На втората нумерирана страница од Образецот на решението за привремено 
задржување на странец во Прифатниот центар на Министерството за внатрешни 
работи, има место за образложение, под него има упатство за правно средство, а под 
него има место за печат и потпис на службено лице.             

Текстот на Образецот на решението за привремено задржување на странец во 
Прифатниот центар на Министерството за внатрешни работи е отпечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско 
писмо. “ 

 
Член 5 

Oбразецот бр. 1 се заменува со нов Образец бр.1. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
Бр.13.1-93730/1                                        Министер 

30 јануари 2008 година           за внатрешни работи, 
     Скопје                                м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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